MedPlaya Hotel San Eloy
Adreça:
Cta. Llagostera, Km.14
17320 Tossa de Mar (Girona)
Espanya

Contactar:
Tel. +34 972 340 453
Fax. +34 972 342 418
saneloy@medplaya.com

MedPlaya Centre d’Atenció Telefònica: +34 951 989 315
Facebook https://www.facebook.com/MedPlayaHotels
Twitter https://twitter.com/medplaya
Blog http://www.medplaya.com/blog
Youtube https://www.youtube.com/user/medplaya
Flickr https://www.flickr.com/photos/44562286@N03
Pinterest http://www.pinterest.com/medplaya
Gogobot http://www.gogobot.com/user/medplaya-hotels

PÀGINA WEB OFICIAL L’hotel apartament San Eloy gaudeix d’una excel·lent ubicació, als afores del complex turístic de Tossa de Mar,
a tan sols 2,5 km de la platja principal i del centre turístic, i amb fàcil accés a l’aeroport de Girona. Situat a la vora d’un pinar, és
l’escenari perfecte per als que volen gaudir del camp, les piscines i la platja. No hi ha ni un sol moment per a l’avorriment al San
Eloy, perquè el nostre equip intern d’entreteniment organitza activitats i espectacles per a tota la família tant de dia com a les nits.
El nostre restaurant de bufet ofereix una selecció de plats regionals, nacionals i internacionals, i hi ha una terrassa en la qual
podeu relaxar-vos i gaudir d’una copa mentre contempleu la posta de sol o els nens jugant. Amb tres piscines i una gran varietat
d’opcions d’allotjament per satisfer les vostres necessitats, el San Eloy és l’opció ideal per a unes divertides vacances familiars.
Disponibles piscines de xipolleig interactives i habitacions familiars superiors, lluminoses i modernes! Per a reserves de mitja pensió i
pensió completa en 2019: INCLOUEN vi, cervesa i refrescos amb els seus menjars al restaurant. Número de Registro en turismo: HG02226 (Aparthotel San Eloy

Habitació Doble Med
L’ Aparthotel San Eloy disposa de habitacions dobles amb dos llits individuals, amb possibilitat de llit addicional
per a nen de 0 a 7 anys, situats en La Masia.
Es presenten equipades amb aire condicionat, nevera, bany complet, televisió via satèl•lit i caixa de seguretat
opcional.
Per a reserves de mitja pensió i pensió completa: INCLOUEN aigua, vi, cervesa i refrescos amb els seus menjars
al restaurant.
Wifi, Aire condicionat, Bany complet, Nevera, TV satèl·lit, Ventilador, Telèfon, Servei de despertador, Tovalloles,
Roba del llit, Vista a la piscina

Estudi 2/3
L'Aparthotel San Eloy disposa de estudis de 29m2 amb capacitat per a 2 a 3 persones. Es composen dos llits
individuals i un sofà-llit i un bany. Tots ells amb balcó, aire condicionat, situats a la tercera planta amb telèfon i
televisió via satèl.lit.
Per a reserves de mitja pensió i pensió completa: INCLOUEN aigua, vi, cervesa i refrescos amb els seus menjars
al restaurant.
Wifi, Aire condicionat, Balcó/Terrassa, Bany complet, Nevera, TV satèl·lit, Ventilador, Telèfon, Sofà, Escriptori,
Bullidor elèctric, Servei de despertador, Tovalloles, Roba del llit, Vistes, Vista a la piscina

Apartament 1 Habitació - 2/4
L’Aparthotel San Eloy disposa d'apartaments de 35 m² amb capacitat per a 2 o 4 persones. Consten d’un
dormitori amb dos llits individuals, un sofà llit al saló per a 2 persones i un bany. Tots ells tenen aire condicionat,
televisió via satèl•lit, caixa forta opcional, balcó i es troben a la tercera planta de l’ aparthotel.
Per a reserves de mitja pensió i pensió completa: INCLOUEN aigua, vi, cervesa i refrescos amb els seus menjars
al restaurant.
Wifi, Aire condicionat, Balcó/Terrassa, Bany complet, Nevera, TV satèl·lit, Ventilador, Telèfon, Sofà, Escriptori,
Bullidor elèctric, Servei de despertador, Tovalloles, Roba del llit, Vistes, Vista a la piscina

Apartament 2 Hab - 4/6
L’Aparthotel San Eloy disposa d'apartaments de 40 m² amb capacitat per a 4 o 6 persones. Consten de dos
dormitoris, un d’ells amb llit de matrimoni i l’altre amb dos llits individuals, un sofà llit al menjador per una o dues
persones i un bany. Tots ells tenen aire condicionat, televisió via satèl•lit i caixa forta opcional.
Per a reserves de mitja pensió i pensió completa: INCLOUEN aigua, vi, cervesa i refrescos amb els seus menjars
al restaurant.
Wifi, Aire condicionat, Balcó/Terrassa, Bany complet, TV satèl·lit, Ventilador, Llit matrimoni, Telèfon, Nevera, Sofà,
Escriptori, Bullidor elèctric, Servei de despertador, Tovalloles, Roba del llit, Vistes, Vista a la piscina

Habitació Familiar 2/5
L’Aparthotel San Eloy disposa d'apartaments de 40 m² amb capacitat per a 2 a 5 persones. Consten d’un
dormitori amb dos llits dobles, un sofà llit al menjador per a 2 persones i un bany. Tots ells tenen aire condicionat,
televisió via satèl·lit, caixa forta opcional, balcó i es troben a la planta baixa i primera de l’ aparthotel
Per a reserves de mitja pensió i pensió completa: INCLOUEN aigua, vi, cervesa i refrescos amb els seus menjars al
restaurant.
Wifi, Aire condicionat, Balcó/Terrassa, Bany complet, Nevera, Llit matrimoni, TV satèl·lit, Ventilador, Telèfon, Sofà,
Escriptori, Servei de despertador, Tovalloles, Roba del llit, Vistes, Vista a la piscina

Habitació Familiar Superior ( 2 adults + 2 nens )
Les noves habitacions familiar superior disposen d’una decoració moderna y contemporània per tal de
proporcionar-li el màxim confort. Les habitacions familiar superior ofereixen un espai obert, amb un petit saló a
l’entrada amb un sofà llit que ens condueix cap a al dormitori format per dos llits individuals i dos llits abatibles.
Una porta corredissa separa el dormitori del saló. El bany, completament equipat i amb un estil modern, disposa
de plat de dutxa.
Les habitacions familiar superior ofereixen aire condicionat amb control individual.
Equipades amb TV de pantalla plana, mini nevera, microones, bullidor d’aigua i caixa forta opcional, les nostres
Junior Suites ofereixen un major nivell de confort. No disposen de cuina.
Per a reserves de mitja pensió i pensió completa: INCLOUEN aigua, vi, cervesa i refrescos amb els seus menjars al
restaurant.
Wifi, Aire condicionat, Balcó/Terrassa, Bany complet, Nevera, TV satèl·lit, Sofà, Bullidor elèctric, Microones,
Tovalloles, Roba del llit

Serveis
Característiques de l'hotel
• Situat en un bosc mediterrani.
• A 2,5km de la platja.
• Restaurant de tipus bufet.
• Pista multiesport.
• Animació per a nens.
• Minibus de l’hotel a Tossa de Mar.
• Possibilitat de pensió All-Inclusive.
• WIFI Gratis
Pàrquing
• Aparcament de pagament 5 €/ dia (segons
disponibilitat a l'arribada). El pàrquing és
exterior i no està vigilat.
Botigues
• Botiga de conveniència
Restaurant
• Restaurant amb capacitat per a 160
persones amb aire condicionat i servei tipus
bufet
• Bar terrassa amb capacitat per a 250
persones
• Possibilitat de pensió All-Inclusive
• Zona snack bufet exclusiva tot inclòs
Accessibilitat
• Minibús de l’hotel a Tossa de Mar cada hora
(horari de
09.00 a 21.00 h, excepte a les 14.00 h).
Aquest servei és gratuït per les persones que
hagin reservat en Tot Inclòs.
Política de mascotes
• No s’admeten animals, excepte gossos
guia.

Serveis a l'habitació
• Aire condicionat
• Saló i cuina
• Bany complet
• Balcó
• Telèfon
• Caixa forta opcional
• Televisió satèl·lit
• Nevera
• Horari d’entrada: 14:00 h
• Horari de sortida: 10.00 h
•Bressols: Subjecte a disponibilitat. GRATIS.

Facilitats
• Caixer automàtic
• Excursions
• Possibilitat d’activitats esportives a Tossa: busseig, esports aquàtics,
senderisme

Gastronomia
El servei del nostre menjador és de tipus bufet, on trobarà una gran varietat de
plats de cuina regional, nacional i continental per escollir.
No oferim servei de picnic.

Entreteniment
• Amplis jardins amb gespa.
• Pista multisportiu
• Minigolf.
• Ping-pong.
• Àrea de jocs per a nens.
• MedKids per a nens de 4 a 12 anys.- temporada alta.
• Àmplia selecció d’activitats esportives i d’oci amb l’equip d’animació.
• Espectacles i programa d’animació nocturna.

